
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 
o určení výšky čiastočných úhrad na financovanie originálnych kompetencií na úseku 

školstva 
 

 

Úvodné ustanovenie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ďačove podľa §6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a §28, §49, §140 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto VZN o určení 

výšky čiastočných úhrad na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva 

 

Čl. I. 

Príspevok v materskej škole 

 

1.) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne za jedno dieťa sumou 5,00 € (slovom:  

päť € ) v celodennej prevádzke.   

 

2.) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza do 

10. dňa v kalendárnom mesiaci.                         

 

 

Čl. II  

Príspevok v školskej jedálni  

 

1.) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje obec na 

vydané jedlo na deň takto: 

 

Zariadenie Desiata 

€ 

Obed 

€ 

Olovrant 

€ 

Úhrada 

€ 

Režijné 

náklady 

Materská škola 

(stravníci od 2-6 

rokov) 

0,45 1,10 0,35 1,90  

Základná škola  

(stravníci os 6-11 

rokov) 

 1,50  1,50  

Zamestnanci školy 

alebo školského 

zariadenia a iné 

fyzické osoby  

 2,00   1,80 

Iné fyzické osoby  2,00   1,80 

 

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa vekových kategórií stravníkov sa 

uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

4. Celková cena obeda pre zamestnancov a iné fyzické osoby je  3,80 €. 

 



Čl. III. 

Príspevok v materskej škole 

 

1.) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí prispieva zákonný zástupca 

žiaka mesačne sumou 5,00 € (slovom:  päť € ) na jedného žiaka.   

 

2.) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí sa 

uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  

 

Záverečné ustanovenie 

 

1.) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Ďačove dňa 12.12.2022. 

 

2.) Všeobecne záväzným nariadením o určení výšky čiastočných úhrad na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva prejednané a schválené na II. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Ďačove dňa 12.12.2022, sa rušia VZN č.2/2017 zo dňa 29.6.2017 a VZN 

č.1/2019 zo dňa 17.6.2019. 

 

3.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

  

 

 

 

  

                                                                                          

                                                                                                         Anton Cuprák 

                                                                                                          starosta  obce  

 

 

 

 


